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  وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا
 .بسم هللا الرحمن الرحيم

ن لهـم الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم علـى بيياـا محمـد وعلـى ولـب وصـحيب، وال ـابعي 
ين.  بإحساٍن إلى يوم الد ِّ

ڤ   ڤ   ڦ   }"قولـب تعـالى:  :-رحمـب هللا تعـالى–قال الشيخ/ محمد األمين الشاقيطي 

ــــــــدة: {ڃ   ڃ ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ    [15]المائ
 ممـا -سـلمو  عليـب هللا صـلى- الرسـول لهـم يياـبي   الذي الكثير ذلك من اشيئ   هاا ييني   لماآلية. 

 كـابوا فممـا ،خـرأ   مواضـ  فـي ماـب اكثيـر   نوبـي   واإلبجيـ،، ال وراة يعاي الك اب، من خفون ي   كابوا
   ٻ  ٱ   ٻ   ٻ  } :تعـالى ولـبق فـي القـرون اـبوبي   المحصـن، الزابـي رجـم ال وراة أحكام من يخفون 

 ]ول{4ٿ ٿ   ٿ   ٺ  ٺ    ٺ  ٺ    ڀٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   
ــي [23عمــران: ــدعون  يعا ــى ي ــوراة إل ــيحكم ؛ال  ــاهم ل ــي بي ــي حــد ف ــالرجم، المحصــن الزاب  وهــم ب

 ."لب ماكرون  ذلك عن معرضون 
 ،يااة  ااي   ااس  م يااايرود    س  ،ياااجاااب اياااا ااادا اليااو الااد  اااس الاارجم يال سااية للي ااس  ي  الااد     

: ياا  وجااا إ ايااة اليااو، فسااحل م يااا اليااو ع ااوكم  ف ااالسا -عليااه الةااالد والسااالم–وا إلااي ال ياا  ؤ فجاا
ااا فالتااسراد،  -عليااه الةااالد والسااالم–  اام يوسااس  وا توسااس   وجااسا م، وجيااووا الاارجم، ف لاا  ال ياا  إ لم 

هللا ااا  ا، فسضااي  ااوى علااي ريااة الاارجم، ف اااص عيااو فوِتيااا التااسراد جاااب ُاال ل يو اااص لااه: اااا   ااسر 
 عليااه الةااالد–فااا ا ريااة الاارجم تلااسب، فااحير ا مااا  ، رفااي  ااوى، فرفااي  ااوى سااالم: ارفااي  ااول، ي ااسص لااه

 .فروِجما -والسالم
 أبهـم وإبكـارهم ك ـابهم، فـي -وسـلم عليـب هللا صـلى- الرسـول صـفا  مـن أخفـو  ما ذلك، ومن"

  ٺ    ٺ ٺ     ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ } :بقولـب تعـالى بياـب كمـا الرسول، هو أبب يعرفون 

 .[89اليقرة:]{ڤ  ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ڤ 
 :ىتعـال قـال كمـا ومعاصـيهم، ظلمهـم بسيب الطييا  بعض عليهم حرم هللا أن إبكارهم ذلك ومن

ۉ   ې   ې   }وقولــب:  ،[160ء:]الاســا {   ۆۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ    }

ې   ې   ى   ىائ   ائ   ەئ   ەئ   وئ   وئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   ۈئ   

 .[146]األبعام: {ېئ   ېئ   ېئ   ىئ   ىئىئ   ی   ی   یی   جئ   حئ
ـ كـان مـا إال علياـا محـر  ي   لـم :وقـالوا هـذا، أبكروا فإبهم  فـي القـرون مفكـذبه إسـرائي،، علـى امحرم 
ڦ   ڦ      ڦ ڤ   ڦ     ڤ ڤ     ڤ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ } :تعــالى قولــب فــي ذلــك،

 ".[93ول عمران:] {چ ڄ   ڄڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ  
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

: إ  ام ي  ال رائف الت   وِشرت ف  األيام األخيرد يم اسية يا  وِكر ي  تيار م الشايسم علاي م،  االسا
ااا اثاااسا  عاياااة عر  اااة علاااي وا ياااةل روا ال اااان ي  اااا  أل  اااا الشااايسم ضاااارد، وضااارراا ياااال ، و     يوير 

 علي م، و ور ووا وا ييريسا ال ان ي  ا، والد   كر ادا اليياا وثيا ي  طر ق يعا  األطيااب وا
الشيسم ال ييعية الييسا ية غير ضارد، وإ ماا ال ارر فا  الت است الموةا  عة ال ارر في اا، وحةاا 

  اا عاياة ياا  وادكر  و ااف  ي افااد  ت عا  ال اان  اراى يحكاا يا  الشايسم ُاي  اا يوف  ي اسيات  كثيارد 
ياا  ال اارر، ويااي  لاار    ت اارر، فااال ُاار وا كااالم الي ااس  ويااا اثااسى عاا  الشاايسم إا لاام  وساف ااه 

دى ااياسا يا  ة ، وإ  ف ام  اسمل او اا، اام حور كالم األطياب، ويلتيرات األطياب، وال رر السا اي ح ي ا
شاايسم، اسااتيلسا  تااا يع اا  المسااحلة و  ااا علااي ال ،الشاايسم يااي و  اام اسااتيلسا يااا اااس وع اام ي  ااا

األ ييااب، وياي  لار ي  ااسا ع او اادى الشاايسم، و يثاسا ضاواا الاوعايات ييياام  اساف  م غيارام علااي 
 ترك ا.

ااا سااساب يااا كاااا ي  ااا يااا  يااا ع ااه:   ااه إ ااه ضااار، ويااا  يااا ع ااه: إوعلااي كااا حاااص األطعمااة عمسي 
اا ا ااافي، فال اارر وال  ااي  سااي ، تجااو ااادا ضااار    عماارو، وتجااو  ال العكاا ،ل الت ااو ياا  ال ااان، و افع 

اا  ا ليااة تو كااا كايلااة ياا   ِ  يااا ف اادى الشاايسم رو  ااا ياا  يحكل ااا وبكثاارد إلااي و ااا   ر اا ، وكيااار السِ 
رب  اُل  واحو، وال  ر يوجر  جر    ُو جساا  يثاا المااب،  عام و ا، والسم  ف  األوا   الكييرد يوشر ب 

و يةاااير إ ا ياااا كااااا يعماااا يحكاااا ال اااان تتيااارت  اااورت م، وتيمل ااام لاياااسر اختل اااا األوص الساحااا
ياحكلسا، و شارب ال اوب فياه السام   فالس  تي  والثالث ي  التمر يجلسة واحاود، الس  اة كيلاس و ةا

 وربعة لتر يجلسة واحود و   ت رروا. ،الد  يحخد ثالثة لتر
 واآلا  رى يع  ال ان يم   و  و وا ادى الشيسم ال ييعية ي  ا يمة األ عام و  ا ضارراا يساير،

لاايع  ال ااان يثااا يااا ي اارى اللياام، ويثااا يااا ي اارى التماار، يثااا يااا ي اارى و ااسا   ا ااو يكااسا ضااار  
اا  ا علااي الشاايم ييياام    ت اااوص ي ااه و  ُاا ب يسااير ااادا فيااه يااا  ُو األطعمااة، لكاا  اليملااة التاا  

 ف  المعود وفا .... فالتجربة وكير ارااا. و ا ي  وضعف ال ان تيمال   ،فيه،  سيما يع  ال ان
 . ، وهلل اليموو  حةا ُ ب   ،يع   ت  س ال    إلي   عة  ي  الشيم

ف اااام  [146]األبعــــام: {وئ   وئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   ۈئ   ېئ   ېئ   ېئ   ىئ   ىئ}
يااا علااي م الشاايسم، وبسااي   لاار اثااسا ااادى الوعايااة، و  و ر   رِ  ت ر اار واحااو ياا  وكثاار ياا   اااس حو

 ااو األطياااب يااا ااادى الوعايااة، والمسااحلة طييااة  ااو  و  يااا اااس اساحااو، و  اام ااام السااي  فاا  ااام  ،واحااو
 . يو اص، و و    س ه

 اهـابي   وقـد -وسـلم عليـب هللا صلى- بمحمدٍ  لهم مريم ابن عيسى بشارة الاصارى  ك م ذلك ومن"
ٺ   ٿ   ٿ   ٿ      ٺ   ٺ   ٺ   ڀ ڀ     ڀ  ڀ    پ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ  } :بقولب تعالى

 .ك يهم من أخفو  الم يياةالم   اآليا  من ذلك غير إلى [6]الصف: {ٹ  ٿ   ٹ   ٹ 
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 آلية.ا [27مائدة:]ال {ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ } :تعالى قولب
 .وقابي، هابي،، وهما لصليب، ودم اباا إبهما: العلماء جمهور قال 

 لقــول ديشــه القــرون ولكــن إســرائي،، باــي مــن رجــ ن همــا: -هللا رحمــب- اليصــري  الحســن وقــال
   وئ  ائ   ەئ   ەئ   وئ  } :تعـالى قولـب فـي وذلـك الحسـن، قـول صحة عدم على ويدل الجماعة،

 ".[31]المائدة: {ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   ۈئ
َّللا    َشــٌيءك َكَ َيــب   َهــَذا»ي ااسص:  - االي هللا عليااه وساالم–يع اا    ياار يااا  يااا فاا  اليااي ، والرسااسص 

ــى َبَاــا ِّ وَدمَ  تص  ااسجااس  يااي اااوب الللي ااة، و اااص يع اا م: و ااه ووص يااا يمااا  ااوص علااي و ااه ي ،«َعَل
اليي  علي  ساب ا   إسرائيا، وبع  م حاوص وا  وسفِ اق ااي  اادا و ال، ف ااص: إا ااوب الياي  
  ااويم وياا  ووص األياار، ولكاا  كثرتااه وا ةاايايه ي ااسد إ مااا  ااتص علااي  ساااب ا اا  إساارائيا ع سبااة  ل اا ،

ا   إسارائيا فا   اسص اليسا  يا  ا ا  إسارائيا، ال اان  وادا الد  ي سص: اا   ر م اما رجالا ي 
 اااوف سا يستااااام يااا  لاااوا ر م، ووا ااااب ر م، و ر اااة ر م ويااا  يعاااوام فااا  ال اااروا المتتالياااة، واأليااام 

ف ، حتاي المتعا ية  وف س  م، وا ا إ ا كاا ف  ا   إسرائيا يع اى و  م    تاواف سا، و  يعرفاسا الاو
لِ مسا الوف  اساس ة التراب، طيا  ياا ا عا  يا  كااا  يا جابت ادى ال ةة لي   إسرائيا، ا اادى فعو

 .ال ةة  والشيخ يستورل ا دا
ۇئ      وئائ   ەئ   ەئ   وئ    } :تعــالى قولــب فــي وذلــك الحســن، قــول صــحة عــدم علــى ويــدل"

 رجـ،ك  إسـرائي، باـي فـي ليس ببأ أحد على يخفى وال [31]المائدة: {ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   ۈئ
 علـى دلت ماب ومعرف ب الدفن، في بالغراب االق داء فقصة الغراب، عليب لبيد ح ى ،الدفن يجه،

 بي ـوب واضـ،، هـو كمـا المـوتى، دفن على الااس ي مرن  أن قي، األمر أول في وقعت الواقعة أن
 .أعلم تعالى وهللا العلماء، من واحدٍ  غير عليب

ــــــــــالى:  ــــــــــب تع ڀ   ٺ   ٺ ٺ      ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ }قول

پ      پ } إسـرائي، باـي علـى ك ب أبب الكريمة اآلية هذ  في حصر  اآلية.  [32]المائدة: {ٺ

 ي عــر  ولــم [32]المائــدة: {ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ
 نأ ني  في خر،أ   مواض  في ذلك بين ولكاب األر ، في بفسادٍ  أو بافس، ابفس   ق ، من لحكم هاا
اآليـة.  [45ائـدة:]الم {ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ } :قولـب فـي جـائز، بـالافس الـافس ق ،

ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ    }قولــــب: . و [178]اليقــــرة: {ڑ   ڑ   ک   ک   کک    }وفــــي قولــــب: 

 اآلية.  [33]اإلسراء: {ڻ   ڻ
 ."يهاف المقام متحري وحاص، ة،ا  الس   بيا ب إجمالك  فيها الافس في القصاص ويا  أن واعلم

 طالب: أو تحرير؟
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 تير ر، وحا ا تير ر الم ام.
 المرأة وأن ،اإجماع   المسلم الحر بالذكر ق ،ي   المسلم الحر الذكر أنفيها  "وحاص، تحرير المقام

 ا".إجماع   بالعيد كذلك ق ،ي   العيد وأن ،اإجماع   كذلك بالمرأة ق ،ت   كذلك
وجاس   ا ، وب دا يويرر ييا ال تا  فيما عوا  لر يييع   يي التساو  ي  كا وجه ادا ييا إجم

 . يع  ا ختالف علي يا سيحت 
 ابـن ولقـ وال أحمـد، عـن روايـةك  وهـو العيدين، قيمة تساوي  باش راط :عطاء قول بع ير لم وإبما"

ڑ   }: تعـالى قولـب صـري، يـرد  كلـب ذلـك ألن ؛أمـوال ألبهـم ؛قصـاص العييـد بين ليس: عياس

 ألبهـا ؛بالرجـ،  ـ،قت   المرأة وأن اآلية،[ 178رة:اليق] {گ   گ   گ   گ   ڑ   ک   ک   کک 
 .فيهما ءالعلما جمهور عاد بالمرأة ق ،ي   الرج، وأن أولى، بالرج، فق لها بالمرأة،  لتق   إذا
 ق ــ،ي   ال أبــب عاــب روايــةٍ  فــي وأحمــد الي ــي، وعثمــان والحســن، ،علــي   :مــاهم جماعــةٍ  عــن وي ور  
 ".ادي ه أخذوا يل زمو  لم فإن ؛دي ها نع دي ب بب تزيد ما قدر أولياؤها يل زم ح ى ،بها

يع   للت اوت ف  الوية، فالمرود   ت اا علاي ال ةاف يا   ياة الرجاا، فكياف يو تاا يا    تاه ضاعف 
س وا  ية ي    تا  فا ا  فعسا ال رق  وِتا ا ا وإ  فال، ولك  عاية وااا العلام علاي خاالف  لار، واا

وادى   ا  واادى   ا   ولادا يعا  ال اان يع ا  فا  الماسا    ساساب  كا اا الشارعية  ،ال    يال   
ه وو العرفيااة لااس المساااحلة يسا  ااة ويوعا لااة، فااايع  ال ااان يعااوص يائاااة، يااحت  ولااو سااا يه يااثال  و  تلااا

ُل ل حكيم ي  وع ا ال ان يع   إ ا كا ا ال  رد ا دى الم ا ي  ضااعا األياسر، ولكا  الشار  
 ياا ،ية تحت  علي الكيير والةتير، الدك  والتي ،  اح  ال ي ة والجاى والمتماسريحت  ي ساعو عا

ااا،  اااو وا  سجااو فاارق إفااكل اام سساسااية ويااام التشاار ي، وإ   ،اياا  م فاارق   ا األيسر   ت  اايإ إطال  
ُاال  ياا  وعلاام ال ااان  ،فااروق  هور  ااا وا    اار فاا  الم ااا ي ، حتااي فاا  الم ااا ي  الشاارعية فياا

اوو كاام ووع ل      ُاحا لاه ااي  ال اان فا  ويار   ا  و  ويار   ياا إ اعماو   ام ووعلم ام ي تاا ُلة 
 و ه يسلم، ولس  يا: يال روق ف  يثا ادى األيسر  ض ربا وحساص ال ان ف  جميي ويسرام.

 كاااد ال  اار يعاا  ال ااان يم ااا ي  ال ااان يااا يك اا  و     ااار  وتكااي ع ااه، وبعاا  ال ااان يك يااه 
 ي ال روق الت  ا  يسجس د ف  ي ا ي  ال اان حتاي فا  المياتاا الشارع ، يع ا حي ة، إ ا   ر ا إل

ه وِ    وكادا، وت ار اتحت  لشل   ي  و  ي ال ان لل ان، ويا  وعلم ام، ويا  وااا العلام وال  اا والا
رق   فا ،به لاه، و   ولت اا إلياه، لكا  الشار  جااب يالتسااو  فا  وياسر التشار ي العاياةيشل      و  

 يا فيه إ  الت سى ا  الت  تو رِ ق اي  ال ان.  ،  عجم ، و  وسس  و  واي اي  عرب  و 
ـ أوليـاؤ  وأخـذ بـب، لـت ِّ ق   رجـ    ق لـت إن أبها: والحسن ،علي ٍ  عن وي ور  "  علـى دي ـب زيـادة اأيض 

 .واس حيوها المق ول دية أخذوا أو دي ها،
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 ربكِّـأ   وقـد اليصـري، والحسـن -عاـب هللا رضـي- علـي ٍ  عن الك م هذا ذكر أن بعد القرطيي، قال
 .ا"أيض   عاهم ذلك

 .يع  :  و   و     ثيا ع  م
 .اعلي   يلقَ  لم الشعيي ألن ؛يص، وال علي، عن الشعيي هذا روى "و 

 قـود، بهـا وفهـا م عمـد   المـرأة الرجـ، ق ـ، إذا: قـاال أبهمـا هللا، وعيـد ،علـي ٍ  عن الحكم، روى  وقد
 اتـ،الق ؤالسـ: بـاب فـي (اليـاري  فـ ،) في حجرٍ  ابن وقال ،ليع عن الشعيي رواية عار ي   وهذا
 عـن يثيـت وال: والحسـن علـي ٍ  عـن المـذكور القـول ذكـر أن بعـد الحـدود، فـي واإلقرار ،يقر ح ى

 ذكـر أبـب القـول هـذا بطـ ن علـى ويـدل اليصـرة، فقهـاء أحـد الي ـي عثمـان قول هو ولكن علي،
 يـدل قـولك  وهـذا الديـة، وبصـف القصـاص بـين لهـم جمـ ي   امـرأة ق ل ـب إذا الرجـ، أولياء أن فيب،

ڑ   }: القـ تعـالى ألبـب ؛فقـ، الديـة وإمـا فقـ،، القصـاص إمـا وأبب بط بب، على ةا  والس   الك اب

ـــــــرة: {ڑ   ک   ک   کک    ـــــــم ،[178]اليق ـــــــال ث  {ڻ  ڱ   ں   ں    ڱ ڳ   ڱ   ڱ   } :ق
 .القصاص دون  فوالع على بالدية االتياع بفرت   اآلية، [178]اليقرة:

وَ  َق ِّي،ك  َلب   ق  ِّ،َ  َمنٌ » :-وسلم عليب هللا صلى- وقال  فـي ي،ك صر  وهو الحديث، «نِّ الا َظَريٌ  بَِّخٌيرِّ  َفه 
 عاــب، روايــة فــي أحمــد عــن كــيوح   ،العلمــاء عامــة عاــد واضــ،ك  هــو كمــا بياهمــا، الجمــ  عــدم

 عـن وي ور   كثيـر، ابـن قالـب ،الديـة تجـب بـ، بـالمرأة، ق ـ،ي   ال الرجـ، أن وعطـاء الي ـي، وعثمان
 .بها  ،ق   زوج ب غير كابت وإن بها، ق ،ي   لم زوج ب كابت إن والزهري، الليث

 ."العلماء عإجما بالمرأة الرج، ق ، على األدلة فمن أدل ب، س رى  كما ا،مطلق   بها ق لب وال حقيق
توجااة ال اارق اااي  اليااا " بهــا  ــ،ق   زوج ــب غيــر كابــت وإن بهــا، ق ــ،ي   لــم زوج ــب كابــت إن" ي ااسص:

وغيرااااا  اااادا   ع اااا و    اااا، ووكثااار المشااااكا تكاااسا ااااي  الاااتوجي  اااا  وكثااار ي  اااا ااااي  الرجاااا 
ا ال تاااا ا ااادى ال ر  اااة والاااتلل  يااا  المااارود إ ا حةاااا المااارود األج يياااة، فعلاااي اااادا يسااا األج يااا  و 

 اي  ما ي  سسب العشرد يا ييةا، ولك  ادا ال سص لي  له حظ ي  ال  ر.
 طالب:.......... 

 . عم
 طالب:.......... 

 يةير  وع ا.يا ا ي  ا  
 طالب:.......... 

  خا األو    ياله وو  ل ي  ا و تل ا يو تا ا ا، 
 طالب:.......... 

 يع   التوج ي تا ايروته وله وو   ي  ا 
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 طالب:.......... 
لوياة ا ا األو    او يع اسا و عاولسا إلايالما ي  اس يو تا ا ا، لك  و ا ت  ر إلي اا يا   او اة و ويا

 .إا ادا سيحت  إا ُاب هللا
 ق ـ، اإذ األعضـاء السـليم الصـحي، أن العلمـاء علـى إجمـاع بالمرأة الرج، ق ، على األدلة فمن"

 ما مقابلة في شيءك  ألوليائب يجب وال القصاص، عليب وجب ،اعمد   ذلك بحو أو أش،، أو أعور
  .المق ول على السليمة األعضاء من بب زاد

 نمـ -وسـلم عليـب هللا صـلى- عاـب الصـحيحين في ثيت ما بالمرأة، الرج، ق ، على األدلة ومن
ـ بالحجارة يهودي ٍ  رأس ر    -وسلم عليب هللا صلى- أبب: أبس حديث  هـاب فعـ، بجاريـة اقصاص 
 فــي القصــاص وجــوب وعلــى بــاألبثى، الــذكر ق ــ، علــى العلمــاء بــب اســ دل الحــديث وهــذا ،كــذلك
 ".والس ح المحدد، بغير الق ،

يع   ي  ياب المماثلة، ي  ياب المماثلاة فا  ال ةاان و اه رأ  روسا ا ااي  حجار  ، ف وِتاا يمثاا 
 يا  تا.

 طالب:.......... 
ياي، وو اه يو تاا يمثاا يا   تاا   ية عي ، ولك  الياق وحاق وا  وت يا ا    ية عي   رض  ا يح  ا

 يا لم يك  يوير ي ا.
 ....... طالب:...

 . عم
 طالب: الجارية هاا َأمة أم حرة؟

 حرد..حرد.  عم.
 لحـاف،،ا هللا عيـد أبـو أخيربـا :بـالمرأة الرجـ، ق ـ، :بـاب فـي( الكيـرى  السـان) فـي الييهقـي وقال"

 بــراهيمإ بــن محمــد هللا عيــد أبــو ثااقــال: حــد   العايــري، محمــد بــن يحيــى زكريــا أبــو ثااقــال: حــد  
 ".القاطري  موسى بن لحكما ثااقال: حد   العيدي،

ثاا الحكم"فيه س إ،  اص:  م اا  فيه س إ ع و ا يا اس ع ول، ييماو اا  إااراايم العياو ، اليكا "حد 
 يسسي ال   ر .

ثاا.  طالب: قال: حد 
ثاا"  ادى سا  ة.  عم. "قال: حد 

 ،حـزم بـن عمـرو بـن بكـر أبـي عـن الزهري، عن داود، بن سليمان عن حمزة، بن يحيى ثاا"وحد  
 بك ـاٍب  الـيمن أهـ، إلـى ك ـب أبـب: -وسـلم عليـب هللا صـلى- هللا رسول عن جد ، عن أبيب، عن
ــ الفــرائض، فيــب   ــ،قي   الرجــ، وإن :فيــب وكــان حــزم، بــن عمــرو مــ  بــب وبعــث والــديا ، ان،والس 

 .بالمرأة
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 ".حيان وابن الاسائي اأيض   موصوال   الحديث هذا وروى 
 لي ة..لي ة.

 طالب:.......... 
ث ا يييي ا  حمتد.  عم   اص: حو 

 طالب:.......... 
ث ا.  وحو 

ثاا.  طالب: وحد 
 واو. ه  يا في

 واو؟ بطالب: ما في
  .. ، وع ول ع  وا  يكر ا  ييمو ا  عمرو ا  حتم.

 طالب: أبي بكر بن عمرو بن حزم.
 .ا  حتم جو وا  يكر.  عم    ألا عمر

 طالب: ابن محمد.
رو ا  حتم، والكتااب كتااب عمارو اا  حاتم، ولاي  يكتااب حاتم، ي اسص: وا  يكر ا  ييمو ا  عم

 ع  وايه ع  جوى. 
ــ موصــوال   الحــديث هــذا وروى "   امــ كثيــرٍ  ابــن تفســير فــي والحــاكم، ،حيــان وابــن الاســائي اأيض 

 ."ببص  
 وف . والياكم، وف  ت سير اا  كثير.

ـ مـا كثيـرٍ  ابن تفسير فيو  والحاكم،"  رسـول أن: وغيـر  الاسـائي، روا  الـذي الحـديث وفـي :ببص 
 وك ــاب ،بــالمرأة يق ــ، الرجــ، أن حــزم بــن عمــرو ك ــاب فــي ك ــب -وســلم عليــب هللا صــلى- هللا

 روا  بـالمرأة، يق ـ، الرجـ، أن فيـب الـذي حـزم بـن لعمرو هذا -وسلم عليب هللا صلى- هللا رسول
ــ وروا  والشــافعي، ،مالــكك   وكــ م ،والــدارمي الحــاكم،و  حيــان، وابــن داود، وأبــو الــدارقطاي، اأيض 

ــاب فــي الحــديث علمــاء ــن عمــرو ك  ــين مشــهورك  هــذا حــزم ب ــب، مصــح،ٍ  ب  وممــن ،فومضــ  ِّ  ل
 وصـححب. اصـحيح   يكـون  أن أرجو: قال أبب أحمد وعن والييهقي، والحاكم، حيان، ابن: صححب

 هـذا يقيلـوا لـم: قـال فإبـب ،الشـافعي مـاهم جماعـةك  اإلسـااد حيـثمـن  ال الشـهرة، حيث من اأيض  
 .-وسلم عليب هللا صلى- هللا رسول ك اب أبب عادهم ثيت ح ى الحديث

 س غايي   العلم، أه، عاد فيب ما معروفك  السير، أه، عاد مشهورك  ك ابك  هو: الير عيد ابن وقال
 مـا تبشـهر  علـى ويـدل: قـال بـالقيول، لـب الااس ل لقي الم واتر أشيب ألبب ؛اإلسااد عن بشهرتب

 "المسيب بن سعيد عن ،دٍ يسع بن يحيى عن سعد، بن الليث عن الك،م عن ،وهٍب  ابن روى 
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 تااب "ووا   يما  ال ارراوف  ادا الكتاب "ووا   يم  ال ررا إ  طاار" يع  : ي  جما اادا الك
 . إ  طاار"

 هللا صـلى- هللا رسـول ك ـاب أبـب يـذكرون  حـزم ول عاـد ك ـابك  جـدو  : المسيب قال بن سعيد عن"
 ".قيليالعَ  وقال -وسلم عليب

 العو يل .
  ــبالك جميــ  فــي أعلــم ال: ســفيان بــن يعقــوب وقــال محفــو ، ثابــتك  حــديثك  هــذا"وقــال الع قيلــي: 

 ".حزم بن عمرو ك اب من ،لأص اك اب   الماقولة
 و ح..و ح.

ــ الماقولــة الك ــب جميــ  فــي أعلــم ال"  أصــحاب فــإن هــذا، حــزمٍ  بــن عمــرو ك ــاب مــن أصــ، اك اب 
 .رأيهم عون ويدَ  إليب، يرجعون  وال ابعين، -وسلم ليبع هللا صلى- هللا رسول
 سـا  مثـ الك اب، لهذا بالصحة هري الز   عصر  وإمام العزيز، عيد بن عمر شهد قد: الحاكم وقال
 محـز  بـن محمـد أبـو ل ضـعيفب واب صـر جماعـة، هـذا حـزمٍ  ابن ك اب فوض    إليهما، بساد  ذلك
 .ح  م   في

 بك يـ -وسـلم عليـب هللا صـلى- هللا رسـول ك ـاب أبـب ثيـت بـبأل  ؛بـب االح جـا  صحة: وال حقيق
 .الفقب ك ب في معروفةك  وبسخ ب وغيرها، والزكوا ، الديا ، أحكام بب يينلي  

 ."الروايا  أشهر في وأحمد حايفة، وأبي كمالك، بالمرس، يح ج من عاد والسيما: والحديث
ااا ِلمااا  وِساا  ل  لجم ااسر ياا  ر  المراساايا، وإ  علااي يااايالاار وواااس ح ي ااة ييتجااسا يالمراساايا خالف 

 ع و ا يالر وواس ح ي ة ووحمو ف  وُ ر الروايات، والشافع  ي يلاه يشارو ، ي ياا المرساا يشارو ،
 وف  ادا ي سص اليافظ العرا  : 

ـــــــا ٌعَم ـــــــَذا الا  ـــــــكك َك ـــــــَ ج  َمالِّ  ن  َواٌح
 

ــــــــــــــــــوا  ــــــــــــــــــبِّ َوَتابِّع وه َمــــــــــــــــــا َوَداب   بِّ
ــــــــــــــــــــــادِّ   ر  الا ق   َوَرد    َجَمــــــــــــــــــــــاهِّ

 
ــــــــَاا  ٌس ــــــــي اإلِّ ــــــــاقِّ،ِّ فِّ ــــــــ،ِّ بِّالس   دِّ لٌِّلَجٌه

فكس اااه يوعاااتى إلاااي ثالثاااة يااا  األئماااة، وإا كا اااا الرواياااة المعروفاااة عااا  ا ياااام وحماااو وا   ييااات   
ااِارو ال ق  اا ِ يالمراسيا اس يدايه، لك  يي  لار كياف يو ااص: " م  لار  يلس اه يا" ياي الملاال ي  الاد   يج 

اا  ، وواااس ح ي ااة وكثاا ااا، ولكاا  جماااار ال ق ااا  ياا   و ااا  اليااو م، ووئمااة  جاام السق ليااو م ار األئمااة تيع 
، أل ه   يوعرف حتي يوعرأ علي ال  و  كل م  ر وا المراسيا  ألا الج ا يالسا إ خلا ف  الس و

 . ، وادا اس السي  ف  ر  المراسياف و يكسا الللا ي  ِ يله
َمـاؤ ه مٌ  َتَ َكاَفـ    اٌلم ٌسـلِّم ونَ »: حـديث عموم بها ق لب أدلة ومن"  -فيـب اليحـث وسـي تي الحـديث، «دِّ

ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   }: تعـالى قولب بالمرأة الرج، ق ، في األدلة أوض، ومن ،-هللا شاء إن

ـ،   اَل »: -وسـلم عليـب هللا صلى- وقولب ،اآلية [45]المائدة: {ڭ  َيٌشـَهد   م ٌسـلِّمٍ  اٌمـرِّ ٍ  َدم   َيحِّ
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ــي ،َّللا    إِّال   إَِّلــبَ  اَل  َأنٌ  ــول   َوَأب ِّ ٌحــَدى إِّال   َّللا ِّ  َرس  ــب  : َثــَ  ٍ  بِّإِّ ــي، الث ي ِّ ــالا ٌفسِّ  َوالــا ٌفس   الز ابِّ الحــديث  «بِّ
 .-عاب هللا رضي- مسعودٍ  بن هللا عيد حديث من الجماعة، وباقيأخرجب الشيخان، 

 افس،بـ بفـسك  بألبـ ؛بالمرأة الرج، ق ، يق ضي الصحي، الحديث وهذا الكريمة، اآلية هذ  فعموم
 ذاهـ علـى ي وجب بعم بب، الاص ل خصيص صال،ك  دلي،ك  أخرجب ما إال العموم، هذا عن يخر  وال

 :سؤاالن االس دالل
، يةاآل [45المائدة:] {ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ} :تعالى بقولب االس دالل وجب ما: األول
 {ڱ   ںں   ڳڳ   ڱ   ڱ   ڱ } :يقـــول تعـــالى وهللا موســـى، قـــوم عـــن حكايـــةك  أبـــب مـــ 

 ؟[48]المائدة:
 لـببقو  المـذكورين والحـديث اآليـة فـي بـالافس الـافس ق ـ، عمـوم خصـصي   ال لم: الثابي السؤال
 ألبهـا؛ تلـك مـن أخص   اآلية هذ  ألن ؛[178ة:]اليقر  {   گ   گ   گ   گ ڳ   ڳڳ  } :تعالى

ڈ   ژ   }: تعـالى لـبقو  فـي اصـريح   بهـا مخاطيـةك  األمـة هـذ  وألن األولـى، في جم،أ   ما لتفص  

 اآلية. [178ليقرة:ا] {ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   کک   گ   گ  
 أن: الشـرع بصـوص عليـب ودلـت الجمهـور، عليـب الذي ال حقيق أن: األول السؤال عن الجواب

ـ ك اباا، في لاا ركِّ ذ   ما ك،  أبـب قيلاـا لمـن اشـرع   كـان ممـا -وسـلم عليـب هللا صـلى- بيياـا ةا  وس 
 ".لاا اشرع   يكون 

 .اا سيا ه سياق إ رار اس ُر ل ل ا سيما إ ا كاا سيا ه سياق إ رار، إ ا ك
 اشرع   كان إبب حيث من ال -وسلم عليب هللا صلى- بيياا ةا  س   أو ك اباا، في واردك  إبب حيث من"

 .تضمن بما وبعم، بب، لاع ير إال شرعاا في علياا ص  ق   ما ألبب ؛قيلاا لمن
 ويـة مـا غيـر فـي العظـيم القـرون فـي هللا أمـر هـذا وألجـ، ا؛جـد   كثيـرةك  اهذ على الدالة والاصوص
 ڇ   ڍ   ڍ  } :لـوط قوم في تعالى قولب في كما ذلك، يعق، لم من ووبخ ب حوالهم، باالع يار

 [138-137]الصافا : {ڎڎ   ڈ   ڈ*ڌ 
 لهــم،  وقــ بمــا يع يــر ولــم بــديارهم، مــر   لمــن تــوبيخك  [138]الصــافا : {ڈ   ڈ }: قولــب فــي

 ."مثلب في الوقوع ليج اب ؛ذلك عق،بو 
 و ع ا  لر.

ېئ      ېئۈئ      ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ }: تعــالى وكقولــب ،مثلــب فــي الوقــوع ليج اــب ؛ذلــك عقــ،يو "

 {جئ   حئ } :فقــــال ذلــــك، بمثـــ، الكفــــار هـــدد مثــــ ،[10]محمـــد: {ېئ   ىئ   ىئىئ   ی   ی   یی   
  ".[10]محمد:



 

 

 

 

 

 

1

1  
11 

 11 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

ل اا  يساحلة خالفياة ااي  األئماة فا  كتا  األ اسص، و  ُار و اه  يسحلة ُر  ي   يل ا اا اس ُار ل 
ا جااب وو  اا لسا ا يو االيي  ا اا  ألا ُارع  ، وِكر ف  ُرع ا وحكام فوِرضا وو حورِ يا علي ي   يل اا

اااا، لاااي  يشااار   ل اااا يياااا ات ااااق اااادا،  يلالف اااا، فماااا جااااب ُااارع ا يلالفاااه ف اااس لاااي  يشااار   ل اااا ات ا  
رع ا  اساخ ِلماا  يلاه  اادا  يا  الشارائي، والكاالم فيماا لام  ار  فا  ُارع ا   تح ياو لاه و  يعارضاة،ُو

 .ب، والشيخ اي   ادا واست ر  فيهاس ييا اللالف الد   دكرى العلما
ٿ      ٿٿ   ٿ    } :فيهـا هلكـواأ   ال ـي ديارهم أو بها، هلكواأ   ال ي لوط قوم حجارة في وقال"

 كـواهل مـا ارتكـاب فيج اـب بحالهم، يع ير لم لمن الىتع ماب عظيمك  تهديدك  وهو [83]هود:{ ٹ
 .القرون في كثيرك  ذلك وأمثال بسييب،
ــــال ــــالى وق ــــبب حفصــــر   [111وســــف:]ي {ائ   ەئ   ەئ   وئ   وئ   ۇئ   ۇئۆئ}: تع ــــص  ب  يق

ــ ذكربــا، مــالِّ  واضــ،ك  دليــ،ك  وهــو للعيــرة، القــرون فــي قصصــهم  مــن رذكــ مــن تعــالى هللا ذكــر اولم 
   ۇئ  ەئ   ەئ   وئ   وئۇئ } :-وسـلم عليـب هللا صلى- لايياا قال عام،األب سورة في األبيياء

 .[90]األبعام: {ۆئۆئ
ۆئ      ۇئوئ   ۇئ   } :يقــول تعــالى هللا وألن قــدوتاا، ألبــب ؛لاــا أمــرك  -وســلم عليــب هللا صــلى- وأمــر 

 ".[21]األحزاب:{ ۆئ   ۈئ   ۈئ   ېئ
ةااالد عليااه ال–ان يااال ي  إ  يااا  ص الااوليا علااي اختةا ااه يااه، إ ا  ص الااوليا علااي وا ااادا خاا

 .لم يك  ييا ا تواب -والسالم
 {ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  }اآلية، ويقول:  [31]ول عمران: {ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ}"ويقول: 
 اتياعــب طاع ــب ومــن ،[80]الاســاء: {ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پپ    }اآليــة، ويقــول:  [7]الحشــر:

 شـرع وكون  ،-وسلم عليب هللا صلى- بب خصوصال على دلي،ك  فيب قام ما إال كلب، بب أمر فيما
 وأبـو ،مالكك  ماهم الجمهور، مذهب هو الاسخ على بدلي،ٍ  إال لاا، اشرع   بشرعاا الثابت قيلاا من

 الروايــا  أصــ، فــي -هللا رحمــب -الشــافعي اإلمــام وخــالف الــرواي ين، أشــهر فــي وأحمــد حايفــة،
ٍ  إال لاـا، اع  شـر  لـيس بشـرعاا الثابـت قيلاـا مـن شـرع إن: فقـال عاب،  أبـب علـى شـرعاا مـن بـاص 

 عليـب هللا صـلى- بالرسـول الخاص الخطاب أن في عاب الصحي، في اأيض   وخالف لاا، مشروعك 
ـــب يشـــم، -وســـلم ـــ ول واســـ دل ،األمـــة حكم ـــب ل  {ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ںں}: تعـــالى بقول

 فيهــا فإدخالهــا ،اوضــع   األمــة تشــم، ال بالرســول الخاصــة الصــيغة بــ ن: وللثــابي ،[48]المائــدة:
 {ۇئ   ۆئۆئ }: قولـب فـي يالهـد وحمـ، مافص،، دلي،ٍ  إلى فيح ا  ظاهر ، عن للف، اصرف  

 خصـــوص اآليـــة علـــى [13]الشـــورى: {چ   چ   چ   چ } :قولـــب فـــي ينوالـــد ِّ  ،[90]األبعـــام:
ٱ   ٻ   ٻ    } :العقائــد فــي قــال تعــالى ألبــب ؛العمليــة الفــروع دون  ال وحيــد هــي ال ــي األصــول
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ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   }وقال:  ،[25]األبيياء: {پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ ٻ   ٻ  

ـــــال: [36]الاحـــــ،: {ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇڇ ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   }، وق

 .[45]الز خر ف: {ې   ې   ې   ې   ى   ى   ائ
 هماتفـاق علـى ذلـك فـدل ،[48]المائدة: {ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ںں }: العملية الفروع في وقال
 ."الفروع في واخ  فهم األصول، في

ـــدة: {ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ںں } ي اااسص ااااا  عياااان: ااا  ة، فالم  ااااج [48]المائ   ااااص: ساااييال  وسو
ا  ة، والم  ااج ااس: ا  اص: سييال  وسو  ة، [48]المائدة: {ڱ   ںں} رعة ا : السق لساييا فا  فالشِ 

اارعة ااا :كااالم اااا  عيااان  أل  اام  ااالسا: إ ااه لااف و  اا  ة، والسااييا اااس:  شاار غياار يرتاا ، فالشِ   السق
 .الم  اج

 طالب:.........
 و اص ف  ال رو  العلمية.

 طالب:.........
 . عم العملية ليسا العلمية

يا َاا  ٍ    لِّعَ  إٌِّخَوةك  اأٌلٌَبيَِّياءِّ  َمٌعَشر   إِّب ا»: -وسلم عليب هللا صلى- قال كما"  ي اليخـار  أخرجب «دك َواحِّ  دِّ
 .-عاب هللا رضي- هريرة أبي حديث من صحيحب، يف

 [90]األبعام: {ۇئ   ۆئۆئ } وية في الهدى حم، أما: لب وغفر -عاب هللا عفا- مقيد  قال
 ".وية في ينوالد ِّ 

  يوو و ه طس ا ادا.
 طالب:........

ا.  طس ا جو 
  كمِ ا الورن ال ا م إا ُاب هللا.

 الل م  اِ  وسلم وبارل علي  يي ا ييمو.


